AGAKAPILI
olarak, fırsat buldukça bu iki ticaret yolundan gelip geçen keıvanları vuran
Ağaçeriler'in yola getirilmesine karar verildi. Meselenin önemi dolayısıyla Konya'dan Kayseri'ye gelen Vezir Kadı izzeddin, Beylerbeyi Şemseddin Yavtaş ve diğer Selçuklu beyleri buradan Ağaçeriler
üzerine kuwet sevkettilerse de bu esnada Moğol kumandanı Baycu'nun kalabalık bir askerle Selçuklu sınırını geçtiği haber alındığından, Ağaçeriler üzerine gönderilen kuwet hiçbir iş göremeden süratle Konya'ya döndü. Baycu
gailesi atiatıldıktan sonra izzeddin Keykavus'un 1257 yılında Malatya'ya gönderdiği sadık ve cesur kumandanların
dan Ali Bahadır. şehri sürekli tehdit altında tutan Ağaçeriler'in üzerine yürüdü ve onları bozguna uğrattığı gibi baş
buğlarını da esir alarak Malatya yakı
nındaki ünlü Minşar Kalesi'ne hapsetti.
Moğollar, Türkmenler'in kuwetini kır
madan Anadolu'daki hakimiyetlerini istedikleri gibi sürdüremeyeceklerini anladıklarından. HülagO 660 ( 1261-62) yı
lında 20.000 kişilik bir orduyu Ağaçeri
ler'in üzerine sevketti. Bununla Ağaçe
riler'in kuwetini kırmayı başaran Moğollar, onlardan birçoğunu öldürüp birçoğunu da esir aldılar. Ağaçeriler'in bir
kısmı ise Suriye'ye göç etmek zorunda
kaldı: Moğollar'dan ağır bir darbe yemelerine rağmen de varlıklarını sürdürdüler. Nitekim XIV. yüzyılın ikinci yarı
sında Sis (Kozan) ve Sivas'ın güneyinde karışıklıklar çıkardıkları kaynaklarda belirtilmektedir. Ancak bu yüzyıldan
sonra yerli kaynaklarda Ağaçeriler'den
söz edilmemektedir. Bu husus. onların
başka bir Türkmen topluluğu olan Dulkadırlılar'ın baskısı ile dağıldıkları ihtimalini akla getirmektedir.

Bununla ilgili olarak XIV.

yüzyılın

ikinbir kolunun
doğuya göç ederek Karakoyunlular ile
iş birliği yaptıkları. başlarında Hasan
adlı bir beyin bulunduğu. bu beyin annesinin Karakoyunlu Kara Mehmed'in
kız kardeşi Tatar Hatun olduğu, XV. yüzyılda Karakoyunlular'la birlikte İran'a
göç ettikleri bilinmektedir. Karakoyunlu
İskender Mirza'nın emirleri arasında
Ağaçeriler'den Hüseyin ile Savalan beyler bulunmakta idiler. Aynı hükümdarın
emirleri arasında yer alan Ağaç Eri Ali
Bey, 1450 yılında Akkoyunlular ile yapı
lan savaşlarda Karakoyunlu ordusu baş
kumandanı Rüstem Bey'in maiyetinde
bulunmuş ve yapılan çarpışmalardan birinde Akkoyunlular'a esir düşmüşse de
ci

yarısında, Ağaçeriler'in

barış yapıldıktan

sonra serbest bırakti
Ali Bey, Karakoyunlu Devleti'nin
son bulması üzerine diğer birçok Karakoyunlu beyi gibi Uzun Hasan Bey'in
hizmetine girmiştir. Bunlardan başka
Cihan Şah Mirza ile oğlu Hasan Ali'nin
emirlerinden Hacı Hasan'ın ve Uzun Hasan Bey'in oğlu Zeynel Mirza'nın emirlerinden Dündar-ı Ahac Eri'nin Ağaçeriler'
den oldukları anlaşılmaktadır.
Safevi vekayi'namelerinde Ağaçeriler·
le ilgili herhangi bir kayıt bulunmamakta. yalnız XVIII. yüzyılın birinci yarısı
na ait Osmanlı Tebriz tahrir defterinde Ağaçeri adlı bir köye rastlanmaktadır (BA, TD, nr. 904, vr. 168• ). XIX. yüzyılın ortalarında iran'ın Fars eyaletindeki Türk oymakları arasında görülen
Ağaçeriler'in bin çadır kadar oldukları.
Çağatay ve Keştil adlı abaları bulunduğu ve aynı zamanda varlıklı oymaklardan biri sayıldıkları bildirilmektedir. XX.
yüzyılın başlarında ise Ağaçerile r'in iki
bin çadır olduğu ve KOhigTIOye'de yaşadıkları. Avşar (Afşar). Beydili ve Tilki adlı obalara ayrıldıkları haber verilmektedir.
Karakoyunlu topluluğuna dahil olmayıp iran'a gitmeyen ve Anadolu'da kalan Ağaçeriler, iktisadi sebeplerle küçük obalara ayrılarak geniş bir bölgeye yayılıp Tahtacı adı altında varlıkları
nı sürdürdüler. Günümüzde Türkiye'nin
bilhassa Çukurova, İçel, Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Muğ la, Denizli ve Aydın gibi vilayetlerinde Tahtacı adı verilen Türk zümreleri yaşamakta olup
bunlara bu ad, inşaat için ağaçtan kereste sağlamak işiyle meşgul olmaların
dan dolayı verilmiştir. Oğuz (Türkmen)
elinin en güzel temsilcileri olan Tahtacı
lar. ağaç işleme sanatının atadan dedeye sürüp geldiğini söylerler ki bunların ata ve dedelerinin Ağaçeriler olması
kuwetle muhtemeldir.
Ağaçerile r'in dini inançları hakkında
bilgi olmamakla birlikte Karakoyunlu
Devleti hizmetindeki Ağaçeri beylerinin
Ali, Hasan ve Hüseyin gibi adlar taşıma
ları, Şiilik inancı taşıdıklarını gösterir.
Esasen Karakoyunlu hanedam ve oym ıştır.

makları arasında

Şiilik inancı taşıyan

Türkmenler'in bulunduğu da bilinmektedir. Bunlardan başka, aralarında sıkı
bağlar bulunan . Babai Türkmenleri'nin
Sünni olmayan akideler taşıdıkları ve
Tahtacılar'ın Kızılbaş sayıldıkları göz
önüne alınırsa, Ağaçeriler'in de bunlar
gibi bir inanca sahip oldukları kuwetle
muhtemel görülebilir.
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Türk hattatı.
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istanbul'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ağakapısı mektebinde
hocalık yaptığı için Ağakapılı lakabıyla
tanındı. Babasının adı Ali olduğundan
yazılarına genellikle İsmail b. Ali şekün
de imza atmıştır. Aklam-ı sitteyi Büyük
Derviş Ali'den öğrendi ve ondan icazet
aldı. Şeyh Hamdullah vadisinde mükemmel eserler veren Ağakapılı kırktan fazla Mushaf-ı şerif ile çok sayıda En'am-ı
şerif ve kıta yazmıştır. Hafız Osman'ın
Sünbülefendi Dergahı hazıresindeki mezar kitabesini de yazan Ağakapılı. "Hüsnühattı biz bildik, Osman Efendi'miz
yazdı" sözüyle. çağdaşları arasında en
çok Hafız Osman'ı beğendiğini ifade etmiştir. Ölümünde bu kitabe, isim ve tarih değiştirilerek, Kasımpaşa'da bugün
yok olan Tersane (Zindan) arkasında
Danderesi Mezarlığı'ndaki kabir taşına
hakkedilmiştir.
Yetiştirdiği

talebeleri

arasında

en

meşhuru. " İkinci " lakabıyla Büyük Derviş

Ali'den

ayırt

edilen Anberizade Der-
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sek

memurlarından

biri olan yeniçeri
görev yaptığı bu yer de kısaca
Ağakapısı olarak adlandırılmıştır. Ağa
kapısı Süleymaniye Camii'nin kuzeyinde, şimdiki istanbul Müftülüğü binası
ile İstanbul Üniversitesi'nin bir biriminin olduğu yerde_ idi. Yeniçeriler'in bir
kışiası (Eski odalar) Şehzadebaşı'nda,
diğeri de Fatih ile Çapa arasında Yenibahçe'de (Yeni odalar) bulunurken yeniçeri ağası şehre ve Haliç'e hakim bu
yerde oturuyordu. Yeniçeri ağalarının
ne zamandan · beri buradaki sarayda
oturdukları bilinmemektedir. i. Hakkı
Uzunçarş ı lı, Kavanı"n-i Yeniçeriyan adlı bir kaynağa atıfta , bu sarayın XVII.
yüzyıl başlarında yapıldığını veya ağala
ra tahsis edildiğini ziknl!tmektedir. Ahcak, 1SSS yıllarında İstanbul'da bulunan Alman ressam Melchior Lorichs'in,
ağasının

şehir

panoramasında

Süleym~n iye' nin

alt tarafında "yeniçeri ağası evi"ni yazı
ile belirtmesine bakılırsa , bu bilginin
Ağ a ka pılı

ismail hattıyla Fatiha sOresi (Topkapı Sa<ayı

zesi, Ktp., Emanet Hazinesi, nr. 139, vr. 1 b

Mü-

gerçeği yansıtmadığı anlaşılır.

Başta

)

Sultan Il. Osman hadisesi (Ma1622) olmak üzere birçok tarihi ola~
yın . geçtiği Ağa kapısı, etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir saha içinde selamlık,
harem ve hizmet dairelerinden oluşan
büyük bir ahşap saray şeklinde inşa
edilmiştir. Bina birçok defa yangınlar
sonucu harap olmuş ve çeşitli tamirler
görmüştür. Bu yangınlardan biri, IV.
Mehmed zamanında meyd9na gelen
Temmuz 1660 yangınıdır. Bu ·tarihte
tamamen yanan Ağakapısı hemen ardından yeniden yapılmıştır. 1660 yang ı
nından doksan yıl sonra Sultan ı. Mahmud zamanında saray bir defa daha
yanmıştır. S Şubat 17SO'de çıkan bu
büyük yangın , Haliç kıyısında Ayazma
Kapısı'ndan başlayarak Süleymaniye Camii'ne doğru yayılmış , caminin geniş dış
avlusu bu eseri mahvalmaktan kurtaryı s

viş

Ali' dir. Kaynaklarda, Ağakapılı ' nın ancak seksen yaşına vardığında ellerine
titreme geldiği kaydedildiğine göre,
uzun bir ömür sürmüş olmalıdır. Onun
celi-sülüsle yazdığı bir başka eser de,
sonraki celi anlayışına göre pek iptidai
kalan Fatih'te Şeyhülislam Feyzullah
Efendi Medrese ve Kütüphanesi'nin
(bugünkü Millet Kütüphanesi) kitabeleridir. Ağakapılı'nın vefatma Müstakimzade Sadeddin Efendi'nin düşürdüğü
tarih mısraı şöyledir: "Oldu ismail Efendi hace-i me'va meded" (ı 118).
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AGAKAPISI
Osmanlılar 'da yeniçeri ağas ın ın
resmi makamına ve ikamet yerine
verilen ad.
_j

Eskiden beri yüksek bir makamı ifa- '
de etmek için kapı (bab) kelimesi kullanılmıştm (Bab- ı Ali, Ba b-ı Hümayun, kapı
sın a yüz: sürmek gibi) . Devletin en yük-
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Ağ a kapısı' nın

eski bir
· gravürü
(H. Y. Şehsuv a ro!)l u 'ndan)

m ış, fakat Ağakapısi on dokuz saat süren yangın neticesinde 6670 ev ile birlikte yanmıştır. Ağakapısı ' nın ihyasına
derhal girişiimiş ve pek az süre içinde
saray yeniden i nşa edilmiştir. Bu inşa
dolayısıyla Sultan ı. Mahmud tarafından
bir hatt-ı hümayun çıkarılmış (bir sureti
Ayvansarayi'nin Mecmaa-i Tevarih'inde
bulunma ktadır) , bu vesile ile burada padi$aha şerbet sunulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir. Yılın belirli günlerinde de yeniçeri ağasının Ağakapısı'n 
da sadrazama bir ziyafet vermesi adet
haline gelmiştir.

Bu ikinci harap oluşun ardından Ağa
tekrar yapılırken avlu veya
bahçesine ahşaptan yüksek bir yangın
köşkü inşa olunmuştur. Yangınları gözetleyen köşk.lü denilen görevliler , bu
kulenin tepesinden gündüz şüpheli dumanları , gece ise ateşi gozetleyip gerekli tedbirlerin a lı nmasını sağlıyorlardı.
İstanbul için en · tehlikeli yangınlar kuzey rüzgarıarının (poyraz) estiği sıra
larda Haliç kıyısında ki gemi kalafat yerlerinden veya evierden çıkan lar olduğu için, Ağakapı sı kulesi köşkünden bu
bölge kontrol altı nda tı.itulabiliyordu.
Ağakapısı ' nın Sultan ı. Mahmud tarafından ihya edilmesi mQnasebetiyle yeniçeri teşkilatının ileri · gelenlerince padişaha sunuian şükran mektubunda,
Ağakapısı 'nın yalnız yeniçeri ağasının
değil, diğer yüksek rütbeli subayların
da makamı olduğu ifade edildikten
sonra, sarayın yanmasının "... yaptıkları
kötülük ve isyanlar karşılığında Allah'ın
gazabına uğramış oldukla rını .. ." gösterdiği de belirtiliyordu. Mür'i 't-tevarih'e
göre, Ağakapısı 1771 yazında bu defa
içeriden çıkan bir yangınla bir kere daha tamamen yandı. Eserin yaza rı
Şem ' danizade Süleyman Efendi, içinde
yüzlerce insanın bulunduğu bir binanın
kapısı sarayı

